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            Zápis č. 11/2006  
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 8.11.2006  

Přítomni: p.Al-Rashyová,  Ing.Hamplová,  p.Huková, p.Holubová, p.Šťastná, p.Novotný, 
p.Večerník,  
Omluvena : p.Slezáková, B.Menclová  
Host: K.Fikar – městská policie 
          Ing.P.Kamenický, vedoucí odboru ŽP magistrátu města 
          Ing.J.Petr, B.Nejedlíková, J.Jindra – Povodí Labe s.p. 
          J.Zeman, ZVHS Rychnov n.Kněžnou 
          a p.Škrobák, majitel chaty v osadě Dubina 
Ing.Hamplová, předsedkyně komise, v úvodu přivítala všechny přítomné a předala slovo 
našim hostům: 
p.Jindra informoval, že v případě  odtěžení nánosů písku v úseku toku řeky Orlice pod jezem 
se jedná o tzv. „povodňovou škodu“, která si vyžaduje dlouhodobější přípravu. Tím se rozumí 
projednání přístupů na pozemky, možnosti uložení vytěžených nánosů, zadání veřejné soutěže 
a další obvyklé postupy se všemi nutnými termíny. Pokud celá příprava proběhne bez 
problémů, je reálné zahájení odtěžení nánosů před „jarní vodou“. Současně sdělil, že výška 
dna koryta v oblasti vzdutí Malšovického jezu dle posouzení hydrologů a provedeného 
posudku nemá podstatný vliv na průběh a rozsah povodní. Povodí Labe s.p. bude však 
provádět monitoring dalších povodní, a jeho výsledky zahrne do výpočtu stanovení ploch 
rozlivů v území.   Z této studie bude patrné, kde je vhodné provést zvýšení povodňové 
ochrany. Tyto údaje budou předmětem dalšího jednáni s magistrátem HK, který by si 
provedení úprav zajistil. Jde o ochranu zástavby  před dalšími povodněmi „menšího 
významu“ (nikoliv 50-letou  vodu) 
Dále pan Jindra seznámil přítomné se skutečností, že ani v archivu Povodí Labe s.p., 
Magistrátu města Hradec Králové a ani Státního archivu v Zámrsku  nebyly  nalezeny  údaje o 
vlastnictví  protipovodňových hrází. Státní podnik Povodí Labe se nezříká odpovědnosti za 
údržbu těchto hrází, pokud by se prokázalo, že  patří Povodí Labe s.p., případně jeho 
předchůdci. Žádné reálné důkazy o tom však zatím nebyly nalezeny. Tímto p.Jindra vyzval 
všechny přítomné, aby vynaložili veškeré možné úsilí při hledání historických záznamů o 
vlastnictví  těchto hrází. Zde se nabídl p.Škrobák, že se pokusí najít informace v hradeckém 
muzeu. 
Do diskuse se též zapojili p.Večerník, p.Hrušková,  p.Novotný a p.Holubová, členové KMS. 
Ing.P.Kamenický navrhl závěr: 
Je nutné vytvořit schéma systému protipovodňových ochran a poté řešit způsob, jak toto 
schéma realizovat, a proto: 

- odbor životního prostředí magistrátu města zažádá o objasnění majetkových poměrů 
stávajících protipovodňových hrází na území Svinar na katastru nemovitostí 

- zadá studii protipovodňových opatření a z ní vyplývajícího rozsahu nutných oprav a 
dalších opatření 

Ing. Petr, vedoucí dispečinku Povodí Labe s.p. podal vyčerpávající informaci na dotaz 
p.Škrobáka ohledně stavu Pastvinské přehrady letos v době povodní a proč v kritické době 
neplnila tato nádrž „svoji funkci“.  
Tímto považuje komise všechny vznesené dotazy p.Škrobáka za zodpovězené. 
 
Ing.Hamplová ukončila diskusi na toto téma a poděkovala všem přítomným za jejich návštěvu 
a vyjádřila naději, že se podaří protipovodňovou ochranu ve Svinarech konečně úspěšně 
vyřešit. 
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K bodům projednávaným na minulých schůzkách:  
k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná – stav trvá, majetkové poměry vyřešeny, 

realizace je posunuta na rok 2007. 
 
k 41/2005 Pohlednice Svinar. Pan Podzemný s p.Doležalem předložili návrhy na  

pohlednice Svinar. Byly vybrány 2 pohlednice a předány do tisku. 
 

k 47/2005 Vítání občánků –  proběhne do konce roku. Rodiče narozených dětí budou  
kontaktováni p.Šťastnou. 

 
k 14/2006 Zastávka MHD v Malšově Lhotě u školy: stále v řešení. 
 
k 17/2006 Velmi  neuspokojivá je situace na stanovišti kontejnerů u odbočky  

k písníku (osada OVS). Bylo projednáno s místními chataři , nyní proběhne 
jednání na místě s Hradeckými službami a.s. Úkol trvá. 
                     Zajistí: p.Huková a p.Menclová 
 

k 29/2006 Čištění rybníku – práce jsou v časovém skluzu. Na podnět občanů zadal 
magistrát města vypracování geologického průzkumu podloží. Pan Večerník 
napsal osobní dopis včetně fotografií, které předal na CD Ing.P.Kamenickému 
na dnešní schůzce. Komise po seznámení s jeho obsahem vyjádření 
p.Večerníka plně podporuje. S majitelem prováděcí firmy proběhla dne 9.11.06 
schůzka, kde se zavázal dokončit práce do 20.12.06 (aktuální pozn.zapisovatelky). 

 
k 38/2006 Oprava komunikace na mostě a nájezdu na most, včetně úpravy terénu:  

Opravu nájezdu na most bude požadovat též městská policie.Trhliny povrchu  
komunikace bude řešit SÚS po zimě.  
 

k 42/2006 Umístění stojanu na kola v prostorách sportovního hřiště. HOTOVO. 
 
k 47/2006 Konání „minivoleb - ankety“ do složení Komise místní samosprávy 

Svinary. HOTOVO. 
 Komise konstatovala, že anketou byli určeni členy KMS Svinary tito zástupci 

občanů (pořadí dle seznamu na kandidátce): 
 2. PhDr. Romana Lišková Podhůrská  232 překladatelka 
            3. František Novotný  Podhůrská 113 důchodce   

6. Zbyněk Večerník  Dubinská 15  stavební technik 
 7. Zdeňka Slezáková  Květná  199  důchodce  
 8. Hana Al-Rashyová  K Lesu 32  úřednice   
 11. Jiřina Šťastná   K lesu 112  úřednice   
 15. Jana Holubová  Ostrovní 214  úřednice   
 18. Ing.Petr Hušek  Na točně 223  podnikatel 
 21. Blanka Menclová  Pod Haltýřem 38 podnikatelka   
 25. Ing.Alena Hamplová  Ke Splavu 201 úřednice   
 29. Jan Trampota ml.  Ostrov E-60  podnikatel  



                            
                                            K o m i s e     m í s t n í     s a m o s p r á v y        S v i n a r y 
 
 

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon – 606 207 261                                             Str.3     
Korespondence: Jana Holubová, Ostrovní 214, 500 09  Hradec Králové, mobil 777 155 265 

O průběhu ankety jste byli průběžně informováni v našich 
vývěskách. Komise v novém složení začne pracovat od 1.1.2007. Pozvánku na první schůzi 
zajistí p.Holubová. 
 
Ing.Hamplová poděkovala paní H.Hruškové (zajišťovala zejména gratulace našim 
jubilantům nad  75 let) a paní R.Hukové (od příchodu do komise se starala o čistotu naší 
obce, kdy komunální a separovaný odpad sváží Hradecké služby a.s., dříve Marius Pedersen 
a.s.) za jejich obětavou a často nedoceněnou práci v komisi. Děkujeme! 
 
 
k 50/2006 Nutnost odstranění naplaveného písku pod jezem na Orlici. Informace 

podána v úvodu dnešní schůze našimi hosty, v ideálním případě bude  
realizováno na jaře 2007. 

       
k 55/2006 Správa sportovního hřiště ve Svinarech:  

Technické služby HK provedou na jaře r.2007 obměnu dřevěných laviček a 
současně instalaci požadovaných značek „Zákaz vstupu se psem“. 

 
k 57/2006 Mikulášská besídka se bude letos konat v sobotu 2.12.2006 od 14,30 hod do  

16,30 hod. v tělocvičně základní školy  v Malšově Lhotě,  přezůvky s sebou! 
Podrobné informace naleznete v našich vývěskách.  

 
k 19/2006 Nově bylo konstatováno, že na lince MHD č. 17 (ve směru Slezské Předměstí) 

v ranních hodinách jede autobus ve 4,39 hod. a pak až v 6,11 hod. Požadujeme 
posun spoje (zřejmě toho v 6,11 hod.) tak, aby lidé mohli dojíždět do 
zaměstnání na 6,00 hodin. Tento požadavek zařadit do nového jízdního řádu. 
Dle sdělení DPmHK bude zařazen tento požadavek do plánu na sestavení 
nového jízdního řádu. O výsledku budeme informovat na jaře r.2007. 

 
k 61/2006 KMS požádala KMS Malšovu Lhotu a současně městskou policii o podporu při 

odstranění náletu – akátu u mostku před Malšovou Lhotou u Stříbrného 
rybníka. Brání v plynulém a bezpečném provozu našich spoluobčanů. TRVÁ! 

 
k 63/2006  KMS konstatovala opakující se výskyt krádeží ze zahrad místních obyvatel a  

upozornila na stále přetrvávající shlukování osob poblíž jezu a rušení nočního  
klidu.Upozornění pro občany bude vyhlášeno místním rozhlasem. Ztrácejí se  
převážně mosazné okapy a ostatní stavební materiál.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyřízení korespondence našich spoluobčanů: 
k 21/2006 Pan Kaplan opětovně žádá posun retardéru : KMS informovala p.Kaplanovou 

o nutném postupu. 
 
Stav požadavků na městskou policii: 
k 43/2004  Zjistit původce odkládání nepotřebných autoskel na stanovišti separovaného  

      odpadu u hřiště  - předáno na obvod MP č.3.  
  

k 36/2005       Případ vandalismu zeleně na břehu Orlice a jeho náprava. Požádány TS 
a 54/2006       HK o odborné vyjádření. 
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k 51/2006       Měření rychlosti - měření byla, jsou a budou opakována. 

 
k 38/2006 Podpořit opravu  „propadající se“ nezpevněné krajnice před mostem (na  

straně směrem do Svinar). Městská policie zažádala o opatření. 
 

k 61/2006        Podpořit odstranění náletových keřů (akátů) u mostku před Malšovou  
Lhotou, které jsou příčinou nepřehlednosti tohoto nebezpečného úseku – trvá. 

 
k 63/2006 KMS konstatovala opakující se výskyt krádeží ze zahrad místních obyvatel. 

Městská i státní policie zvýšila  dohled v naší městské části. 
     
k 64/2006 KMS konstatuje, že práce na sociálním zařízení klubovny SDH a KMS byly 

provedeny velmi nekvalitně.  
 Dle vyjádření Ing.V.Čížka, vedoucího odboru měst.organizací a komun.služeb, 

byly nedostatky odstraněny. Cena byl dána nabídkami, transparentně a 
nediskriminačně byla vybrána nejlevnější nabídka a to v souladu se zadáním 
zakázky. Volby v objektu proběhly nerušeně.  
Komise sděluje, že nebýt obětavé práce členek volební komise ve čtvrtek 
před volbami, kdy celý objekt kompletně uklidily, by volby sice proběhly, 
ale v nedůstojném prostředí, protože objekt nebyl předán v uklizeném 
stavu tak, jak bylo požadováno v zápise z jednání dne 6.10.06! 

 
k 65/2006 Na prosincové zasedání zastupitelstva města je plánováno opětovné předložení 

schválení změny územního plánu č. 39a) (dolní –  oprava  minulého zápisu - 
úsek od Parlamentu). 

 
k 66/2006 Žádáme o údržbu městských pozemků  naproti hospodě U Karla, které jsou 

silně zaplevelené. HOTOVO. 
 
k 67/2006 Možnost zřízení internetových stránek komise.Stránky jsou zřízeny a budou 

postupně naplňovány informacemi-prosíme o shovívavost. Adresa: 
www.hradeckralove.org / Komise místní samosprávy/Svinary. V dohledné 
době se též chystá diskusní fórum pro občany. 

  
k 68/2006        Komise obdržela schválený seznam prioritních požadavků naší komise. 

Komise mezitím jednala s p.Jiřím Večerníkem o možné směně pozemku pod 
zálivem autobusové zastávky (odbočka Běleč), kterou bychom chtěli 
rekonstruovat. Zaslán dopis Ing.Kauckému, vedoucímu odboru majetkového, 
s žádostí o předběžné jednání s panem J.Večerníkem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hradeckralove.org/�
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Nově projednávané body: 
69/2006 KMS projednala odcizení sošky Pany Marie z nově opraveného křížku. Celý 

případ byl nahlášen policii a spoluobčané vyzváni, zda si nevšimli podezřelého 
pohybu kolem křížku zřejmě  o víkendu 14.-15.10.2006. Vyšetřování zatím bez 
výsledku. 

 
70/2006 Komise upozorňuje Ing.P.Kamenického, vedoucího odboru ŽP, na zavážení 

vzrostlých borovic pískem na pozemku 193/1 v ul.Ostrovní. Domnívá se, že 
tato skutečnost povede k odumření těchto stromů. Současně v úvodu této 
schůzky sdělili zástupci Povodí Labe s.p. , že nebyli vyzváni k odsouhlasení 
stavby rekreační chaty na tomto pozemku! 

 
71/2006 Paní předsedkyně sdělila, že kalamitní údržbu  komunikací v zimních 

měsících  bude opět provádět firma ADOZ a komise tímto žádá všechny 
obyvatele Svinar, aby neparkovali svá vozidla v nočních hodinách na 
komunikaci! Pokud budou tato vozidla bránit údržbě, nebudou tyto ulice 
firmou ADOZ obsluhovány! 

 
72/2006 Komise tímto žádá odbor vnitřních služeb magistrátu města o revizi 

technického stavu místního rozhlasu, který opět není funkční v celém 
rozsahu a současně o prodloužení tohoto místního rozhlasu až na území Pod 
Haltýřem (zadní část u Jarkovských) a  do ulice K Borku, kde vyrůstá nová 
zástavba rodinných domů. 

 
 Komise místní samosprávy Svinary nemá námitek k záměru č. 87/06 a bere na 

vědomí územní rozhodnutí č. 4288. 
 
 
 
 
 

Příští schůzka KMS se uskuteční mimořádně 
ve středu dne 13. prosince  2006 od 18,00 hod. a bude výjezdní.  

Pokud budete mít nějaké požadavky, uplatněte je tedy, prosím,  
písemnou formou vhozením do našich schránek před tímto termínem.  

Děkujeme za pochopení.  
 

 
 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing.Alena Hamplová 
předsedkyně 


	Zápis č. 11/2006

